Catholic Medical Center
आ�थर्क सहायता नी�त तथा कायर्�व�ध
उद्देश्य
समुदायको ला�ग उच्च गुणस्तरका स्वास्थ्य तथा तन्दरू
ु स्ती सेवाहरू उपलब्ध गराउने आफ्नो ल�य अनुरूप, Catholic Medical Center र
यसका व्यवसायी प्रदायकहरू (संयक्
ु त रूपमा, CMC) ले �वत्तीय साधन नरहेको बीमा नग�रएको वा कम बीमा ग�रएका व्यिक्तहरूका

उत्तरदा�यत्व अनस
ु ार आकिस्मक वा �च�कत्सक�य उपचारको आवश्यकतामा रहे का तर सेवा वा रकमहरू भक्
ु तान गनर्को ला�ग �तनीहरूलाई
�वत्तीय सहायता सेवाहरू उपलब्ध गराउनका ला�ग प्र�तबद्ध छन ्।

NH RSA 151:12-b, आन्त�रक राजस्व कोड सेक्सन 501(r) र Patient Protection and Affordable Care Act of 2010 (�बरामी संर�ण तथा

भुक्तान गनर् स�कने स्याहार ऐन 2010) का आवश्यकताहरूको अनप
ु ालन गनर्को ला�ग यो नी�त अ�भप्रे�रत छ। यी आवश्यकताहरूका अनुसार
CMC को आ�थर्क सहायता नी�त अन्तगर्त �वत्तीय सहायताको ला�ग योग्य कुनै प�न �बरामी वा बीमा नगरे को �बरामीलाई आकिस्मक वा

�च�कत्सक�य रूपमा आवश्यक स्याहारको ला�ग बीमा गरे को �बरामीहरूलाई सामान्यतया �बल ग�रएको रकम (AGB) भन्दा बढ� शुल्क

लगाइनेछैन।
नी�त

स्याहार आकिस्मक वा �च�कत्सक�य रूपमा आवश्यक भएको ठा�नएमा तथा �बरामीहरूले सबै �वत्तीय मापदण्ड परू ा गरे को पाइएमा मात्र आ�थर्क
सहायता उपलब्ध गराइन्छ।

न्यू ह्याम्पशायरका �नवासीहरूका ला�ग र CMC को प्राथ�मक तथा सहायक सेवा �ेत्रहरूमा आ�थर्क सहायता उपलब्ध छ। CMC द्वारा �नधार्रण
ग�रएको असाधारण प�रिस्थ�तको ला�ग CMC को �नणर्य अनुरूप सी�मत आधार अन्तगर्त यी �ेत्रहरू बा�हरका �नवासीहरूका ला�ग मात्र यसलाई
�वस्ता�रत गनर् स�कन्छ।

आ�थर्क सहायताको ला�ग योग्यता प्राप्त प्राथ�मक तत्व अन्य उपलब्ध सम्पित्तहरूमा �दइएको प्र�तफलसँगै �बरामी वा बीमा गन� व्यिक्तको

आम्दानीको स्तर हुनेछ। आ�थर्क सहायताको ला�ग योग्यता स्था�पत गनर् सक्ने अन्य प�रिस्थ�तहरू: बेरोजगारको कारण क�ठनाई, �बमार�, मत्ृ यु
वा �च�कत्सक�य साधनको अभाव। यद्य�प, यस नी�तका उद्देश्यहरू अनुरूप, CMC ले योग्यताका ला�ग अन्य आधारहरू �नधार्रण गनर् �वषय
अनुसार व्यिक्तगत आवेदनहरूका सामग्रीको समी�ा तथा �वचार गनर्को ला�ग अ�धकार सुर��त राख्दछ।

आ�थर्क सहायता खोिजरहे का �बरामीहरूलाई उपयुक्त भएसम्म यो नी�त अन्तगर्त योग्यताको �नधार्रण गनभ
ुर् न्दा प�हले सावर्ज�नक बजार स्थान

माफर्त Medicaid (मे�डकेड ) वा बीमा जस्ता सावर्ज�नक वा �नजी बीमा कायर्क्रमहरूका ला�ग आवेदन पेश गनर्को ला�ग भन्न स�कनेछ। यसको
अ�त�रक्त, स्वास्थ्य बीमा ख�रद गन� �वत्तीय योग्यता रहे को भनी �वश्वास गन� कुनै प�न बीमा नगरे का �बरामीहरू स्वास्थ्य स्याहार उपलब्धता
तथा समग्र तन्तरू
ु स्ती स�ु निश्चत गनर् मद्दत गनर्का ला�ग त्यसो गनर् प्रोत्सा�हत हुन सक्छन ्।

�वत्तीय सहायताको ला�ग योग्य नहुने बीमा नगरे का वा कम बीमा गरे का �बरामीहरूलाई �ल�खत रूपमा सू�चत ग�रनेछ। �बरामीलाई �वत्तीय
सहायता प्रदान ग�रँदैन भने खाता स्वयं-भक्
ु तान खातामा प�रणत भई सबै खाताहरूका ला�ग स्तर�य संकलन नी�तहरूलाई पछ्याउनेछ। भक्
ु तानीका
ला�ग अ�त�रक्त आ�थर्क �वकल्पहरू य�त रकमसम्म छूटहरू स�हत उपलब्ध हुन सक्छन ्।
प�रभाषाहरू
•

आ�थर्क सहायता: यस नी�तद्वारा स्था�पत मापदण्ड पूरा गरे का �बरामीहरूबाट सम्पूणर् भुक्तानीको आशा �बना उपलब्ध गराइएका
आकिस्मक वा �च�कत्सक�य रूपमा आवश्यक सेवाहरू।

•

�च�कत्सक�य रूपमा आवश्यक: जीवनलाई खतरामा पान�, पी�डत वा द:ु खी बनाउने, खराबीको कारण शार��रक �वकृ�त उत्पन्न हुने,
अपाङ्गता उत्पन्न वा खराब गराउने वा समग्र �बमार� वा अस�मतालाई असर गन� अवस्थाहरूको �नदान गनर्, कम गनर्, सह� गराउन,
उपचार गनर् वा आक्रमण वा खराबीलाई रोक्नको ला�ग CMC द्वारा �बरामीलाई उपलब्ध गराइएका अस्पताल सेवा र सेवाहरू। यी
सेवाहरू अन्तरं ग वा ब�हरं ग दब
ु ै आधारमा उपलब्ध गराउन स�कन्छ।

•
•

आकिस्मक स्याहार: �बरामीको स्वास्थ्यलाई गम्भीर खतरामा पनर् न�दन, शार��रक कायर्हरूमा गम्भीर नोक्सान र/वा कुनै प�न अंग वा

शर�रका भागहरूमा गम्भीर दिु ष्क्रयाहुन न�दनका ला�ग आवश्यक रहे को तत्काल स्याहार।

शीघ्र स्याहार: तत्काल जीवनलाई चुनौती �दने खालको नहुने तर 12-24 घण्टाको समय �भत्र उपचार नग�रएमा �बमार� वा चोटपटक,
अस�मता, मत्ृ यु वा गम्भीर दब
र् ता वा दिु ष्क्रयामा प�रणाम आउन सक्ने �च�कत्सक�य अवस्थाहरूको उपचार गनर्को ला�ग �च�कत्सक�य
ु ल
रूपमा आवश्यक स्याहार।

•

बीमा नग�रएको: स्वास्थ्य स्याहार प्रदायकहरूलाई �तनीहरूका �वत्तीय दा�यत्वको समाधान गनर् मद्दत गन� बीमा नगरका �बमार�हरू वा
तेस्रो प�को सहायता।

•
•

कम बीमा ग�रएको: बाह्य �च�कत्सा खचर्हरू हुने बी�मत �बरामीका खचर्हरूले �बरामीमा आ�थर्क बोझ उत्पन्न गराउँ छन ्।
सामान्यतया �बल ग�रने रकमहरू (AGB): खद
ु रकम बी�मत �बरामीलाई �बल गदार् आकिस्मक वा �च�कत्सक�य रूपमा आवश्यक

स्याहारका ला�ग भुक्तान ग�रने CMC ले अपे�ा गछर् । यो छूट �नधार्रण गन� त�रकाका ला�ग "छूट रकम �नधार्रण गन� " हे नह
ुर् ोस ्।

•

कूल शुल्कहरू: वस्तु तथा सेवाहरूका ला�ग कुनै छूट, करार सम्बन्धी भत्ता वा कटौतीहरू भन्दा अगा�ड नै CMC द्वारा लगाइएको
शुल्कको पूरा रकम लागू हुन्छ।

कायर्�व�धहरू

योग्यता
तलको ता�लकामा दे खाइए अनुसारका बीमा नगरे का वा कम बीमा गरे का र घरे लू आम्दानी संघीय ग�रबी �नद� �शका (FPG) को 300% भन्दा

कम हुने व्यिक्तहरूले CMC को आ�थर्क सहायता नी�त अन्तगर्त परोपकार स्याहार प्राप्त गन�छन ्। वा�षर्क घरे लू आय FPG को 226% र
300% का बीचमा हुने व्यिक्तहरू कूल शुल्कका �बरामीको भागको परोपकार छूट प्राप्त गनर्का ला�ग योग्य हुनेछन ्। वा�षर्क घरे लू आय FPG को
225% भन्दा कम हुने व्यिक्तहरू कूल शल्
ु कका �बरामीको भागको परू ा परोपकार छूट प्राप्त गनर्का ला�ग योग्य हुनेछन ्।

आ�थर्क सहायता योग्यताको �नधार्रणका ला�ग �बरामीले पूरा ग�रएको आ�थर्क सहायता आवेदन(आवेदनले आवश्यक गराएका सबै कागजातपत्रहरू

स�हत) पेश गनप
ुर् न�छ र अस्पताल �वत्तीय परामशर्दाताहरूसँग अपोइन्टमेन्टहरू तथा छलफलको आवश्यकता पनर् सक्छ।

�बरामीको योग्यता �नधार्रण गदार् CMC ले जा�त, �लङ्ग, उमेर, लैङ्�गक झक
ु ाव, धा�मर्क संबद्धता वा सामािजक वा आप्रवासी स्थी�तमा ध्यान
�दँ दैन।

घरबार�वह�न व्यिक्तहरूलाई आ�थर्क सहायताको ला�ग योग्य मा�नन्छ र �तनीहरूले आफ्ना �वकल्पहरू बारे मा छलफल गनर्का ला�ग (603) 6638718 मा CMC को Mobile Community Health Team (मोबाइल कम्यु�नट� हे ल्थ �टम) वा 199 Manchester St., Manchester, NH

03103, मा व्यिक्त माफर्त Health Care for the Homeless Program (घरबार�वह�नका ला�ग स्वास्थ्य स्याहार कायर्क्रम) मा सम्पकर् गनर्
सक्छन ्। Health Care for the Homeless Program ले प्रत्येक भेटको सुरुवातमा �बरामीको मा�सक आम्दानी र बीमा िस्थ�त रुजू गछर् ।
अवास्त�वक शल्
ु क चाजर् "स्लाइ�डङ �फ स्केल" ता�लकाको मागर्दशर्नहरू प्रयोग गर� �नधार्रण ग�रन्छ जन
ु Annual Federal Poverty

Guidelines (वा�षर्क संघीय ग�रबी �नद� �शका) मा आधा�रत हुन्छ।

AGB छूट रकम �नधार्रण गन�
CMC ले बी�मत �बरामीहरूलाई सामान्य रूपमा �बल ग�रएको रकम भन्दा धेरै आकिस्मक वा �च�कत्सक�य रूपमा आवश्यक स्याहारका आ�थर्क
सहायताको ला�ग योग्य हुने �बरामीहरूलाई शुल्क लगाउनेछैन। आ�थर्क सहायताको ला�ग योग्य सेवाहरूमा आकिस्मक वा जरूर� स्याहार, CMC
ले �च�कत्सक�य रूपमा आवश्यक मा�नएका सेवाहरू र सामान्य रूपमा गैर-वैकिल्पक स्याहार तथा �बरामीको स्वास्थ्यलाई मत्ृ यु वा प्र�तकूल

प्रभावहरूबाट बचाउन आवश्यक पन� सेवाहरू पदर् छन ्। CMC द्वारा �वशुद्ध रूपमा वैकिल्पक मा�नने सेवाहरूको �नधार्रण। कस्मे�टक प्र�क्रयाहरूलाई

आ�थर्क सहायता नी�तले समेट्दै न।

बीमा नगरे का आ�थर्क सहायताका ला�ग योग्य �बरामीहरूलाई समान स्याहारलाई बीमाले समेट्ने मा�नसलाई सामान्यतया �बल ग�रएका (AGB)

रकमहरू भन्दा धेरै शुल्क लगाउन स�कँदै न। �बरामीको बाँक� रकमको AGB कटौती रकम IRS 501(r) �नयमनहरूको आधारमा हुन्छ र
आकिस्मक वा �च�कत्सक�य रूपमा आवश्यक स्याहारको ला�ग मात्र लागू हुन्छ। कटौती रकम सबै भक्
ु तानीकतार्हरू भुक्तानी दाबीहरूको 12

म�हना पछा�ड हे न� �व�धको प्रयोग गरे र गणना ग�रन्छ। AGB को प्र�तशत भुक्तानी दाबीहरूको सबैभन्दा हालैको 12 म�हनाको डेटाको आधारमा

वा�षर्क रूपमा अद्याव�धक ग�रन्छ।

CMC को आ�थर्क सहायता नी�त अनुसार आ�थर्क सहायताको ला�ग एकपटक �बरामी योग्य छ भनी �नधार्रण ग�रएप�छ, �बरामीको बाँक�
रकममा मा�थ उल्लेख ग�रएको स्लाइ�डङ ता�लका लागू गर� गर� छूटको रकम �नधार्रण ग�रन्छ।

आ�थर्क सहायताको ला�ग स्वीकृत नभएका CMC मा आकिस्मक वा �च�कत्सक�य रूपमा आवश्यक स्याहार प्राप्त ग�ररहे का स्वयं-भुक्तानी गन�

�बरामीहरूले �ब�लङको समयमा कूल शल्
ु कहरूको AGB बराबरको परोपकार छूट प्राप्त गन�छन ्। यो छूट कुनै सह-भक्
ु तानी, सह-बीमा वा कटौती

रकमहरूमा लागू हुँदैन।

आ�थर्क सहायताको ला�ग आवेदन
आवेदन, CMC आ�थर्क सहायता नी�तद्वारा समे�टएको प्रदायकहरूको सच
ू ी र नी�तको सरल भाषा सारांश �नम्न�ल�खत ठाउँ हरूमा उपलब्ध छन ्:
•
•

195 McGregor St. 3rd Floor, Manchester, New Hampshire, 03102 को सु�वधास्थलमा
मेलद्वारा य�द फोनबाट अनुरोध ग�रएको भएमा (603) 663-6922 वा (603) 663-6780

•

मेलद्वारा य�द मे�लङद्वारा अनुरोध ग�रएको भए: CMC Billing Department, 195 McGregor St., Manchester, New

•

अनलाइनमा

Hampshire, 03102

www.catholicmedicalcenter.org

आ�थर्क सहायताको आवेदन अंग्रेजी, स्पेनी र नेपाल�मा उपलब्ध छ।
आ�थर्क सहायताको ला�ग योग्य हुनका ला�ग, �बरामीहरूले आवश्यक भएमा Medicare (मे�डकेयर), Medicaid र अन्य संघीय, राज्य वा �नजी
बीमा �व�नमय कायर्क्रमहरूका साथै सहायताका वैकिल्पक माध्यमहरूको अन्वेषण गनर् अस्पतालसँग समन्वय गनप
ुर् छर् । �बरामीले आवेदन �दन वा

उपलब्ध कायर्क्रमका सबै कुराको पालना गनर् अस्वीकार गरे मा, �बरामीको आवेदनलाई स्वतः अस्वीकृत ग�रनेछ।

उपलब्ध सम्पित्तहरूको �नधार्रण गन� प्रयोजनहरूको ला�ग सम्पित्तहरूमा यी स�हत तर यसमा मात्र सी�मत नभइ: बचत, अ�लमनी (संभरण),

बचत प्रमाणपत्र, IRA, स्टक, बण्ड, 401ks र पारस्प�रक कोषहरू समावेश हुन्छन ्। �बरामी परोपकार स्याहारको ला�ग योग्य हुने प्रयोजनहरूको
ला�ग सम्पित्तहरूको रकम गणना गदार् प्रत्येक घरायसीका ला�ग (i) व्यिक्तको ला�ग $5,000 र प�रवारको ला�ग $10,000 सम्मको बचत (ii)

अवकाश खाताहरू (जसमा IRA का स्टक, बण्ड, 401ks र पारस्प�रक कोषहरू समावेश हुन्छन ्) $100,000 सम्म सहायता, प्राइमर� �नवासी
सहायता $200,000 सम्म 54 वषर् उमेर सम्मका ला�ग र 55 वषर् वा सोभन्दा मा�थका उमेरका आवेदकहरूलाई प्राइमर� �नवासी सहायता

$250,000 सम्मको सहायता अनम
ु �त �दइन्छ। सम्पूणर् ट्रस्ट कोषहरूको भुक्तानीहरू र कोषहरूमा पहुँच गन� �मता आवश्यक हुन्छ।

पा�रवा�रक आम्दानीमा तलब, बेरोजगार� भत्ता, बाल सहायता, कुनै प�न �च�कत्सा सहायताका दा�यत्व, संभरण, सामािजक सुर�ा आम्दानी,

अशक्तता भुक्तानी र पेन्सन वा अवकाश खाताहरू समावेश हुन्छन ्। पा�रवा�रक आम्दानीमा �नम्न कुराहरूलाई समावेश ग�रँदैन: अखण्डनीय ट्रस्ट,
संघीय वा राज्यद्वारा सञ्चा�लत कलेज बचत योजनाहरू। अखण्डनीय ट्रस्टहरू प्रापकको अनुम�त �बना प�रमाजर्न गनर् वा खारे ज गनर् स�कँदै न र
अनद
ु ानकतार्लाई स्वा�मत्वको अ�धकार हुँदैन।

आवेदन पूरा गनर्का अ�त�रक्त, व्यिक्तहरूले �नम्न�ल�खत कागजात आपू�तर् गन� तयार� गनप
ुर् छर् :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

लगातारका पूणर् दईु वटा ब�क �ववरणहरू

आवेदक (र य�द लागू हुन्छ भने जीवनसाथीको) को आम्दानीको प्रमाण जस्तै (2) हालैका पे स्टब, बेरोजगार बीमा, सामािजक सुर�ा
लाभ, अस�मता ��तपू�तर्, पेन्सन लाभ, कामदार ��तपू�तर् लाभहरू
फुड स्ट्याम्प बाँडफाँडको प्र�त�ल�प

बाल सहायता भुक्तानी ग�रएको वा प्राप्त ग�रएको

�बरामीहरूलाई हाल आफूलाई कित्तको आ�थर्क रूपमा सहायता ग�रएको छ भनी दे खाउने पयार्प्त जानकार�

एकदमै हालैको संघीय कर �फतार्को प्र�त�ल�प
एकदमै हालैको W2 को प्र�त�ल�प

फुड स्ट्याम्प बाँडफाँडको प्र�त�ल�प

बजारस्थान �प्र�मयम हाडर्�शपको प्रमाण

�बरामीले State of New Hampshire Department of Health and Human Services (न्यू ह्याम्पशायर राज्यको स्वास्थ्य तथा मानव सेवा �वभाग) को
कभरे जलाई अस्वीकार गरे को हो भने �बरामीले अस्वीकार गनार्को कारण उपलब्ध गराउनुपछर् ।

मा�थ सच
ू ीबद्ध ग�रएका कागजात नहुने, CMC को आ�थर्क सहायता नी�तको बारे मा िज�ासाहरू भएका वा आ�थर्क सहायता आवेदन परू ा गनर्मा
सहायता प्राप्त गनर् चाहने व्यिक्तहरूले हाम्रो �वत्तीय परामशर्दातालाई (603) 663-8772 वा (603) 663-6780 मा सम्पकर् गनर् सक्नेछन ्।
योग्य उम्मेदवारहरूलाई आ�थर्क सहायता �नम्न�ल�खत त�रकाबाट प्रदान ग�रनेछ:
•
•

स्वीकृत आवेदनले आवेदनको �म�तको एक वषर्को सेवा भएका कुनै प�न खाताहरूलाई समेट्नेछ।

स्वीकृत आवेदनले आवेदनको �म�तको छ म�हनासम्मको सेवा भएका कुनै प�न खाताहरूलाई समेट्नेछ वा 65 वषर् भन्दा बढ� उमेरको
सामािजक सरु �ा भक्
ु तानीहरू प्राप्त ग�ररहे का �बरामीहरूलाई आवेदन �दएको �म�तको 1 वषर्लाई समेट्छ।

•

छ म�हना वा 1 वषर् पूरा भएप�छ 65 वषर् भन्दा बढ� उमेरको सामािजक सुर�ा भुक्तानीहरू प्राप्त ग�ररहे का �बरामीले पुन: आवेदन
�दनुपन�छ र जार� रहे को आ�थर्क सहायता िस्थ�तसँग सम्बिन्धत सबै कागजात उपलब्ध गराउनुपछर् ।

गैर-भक्
ु तानीको अवस्थामा चा�लने कदमहरू
आ�थर्क सहायता आवेदन र/वा भक्
ु तानी प्राप्त भएको छै न भन्ने �ब�लङ र संकलन नी�तमा बयान ग�रएको छै न भने संकलन कदमहरू CMC ले
चाल्न सक्छ। हामीले वा हाम्रा एजेन्सी प्र�त�न�धहरूले तपा�को �बल संकलन गनर् �निश्चत कदमहरू चाल्नभ
ु न्दा प�हले हाम्रो आ�थर्क सहायता
नी�तको बारे मा �बरामीहरूलाई जानकार� उपलब्ध गराउन �निश्चत कदमहरू चाल्नेछ�।

�बरामीहरूलाई आ�थर्क सहायताको ला�ग आवेदन �दन प�हलो �बलको �दनबाट 240 �दन रहन्छ। पूरा ग�रएको आवेदन CMC मा पेश गनर् समय

�दन 15 �दनका ला�ग संकलन �क्रयाकलाप रो�कनेछ। जानकार� या त अपरू ो वा छुटे को कारणले आवेदन �बरामीलाई �फतार् ग�रयो भने �बरामीसँग

सहयोगी कागजात स�हत पूरा ग�रएको आवेदन पुन: बुझाउन 15 �दनको समय रहन्छ। 15 �दनप�छ, आवेदन प्राप्त भएन भने संकलन

�क्रयाकलाप सुरु हुनेछ।

हाम्रो आ�थर्क सहायता नी�तका बीमा नगरे का �बरामीहरूलाई जानकार� गराउन CMC ॥ चाल्ने कदमहरू र हामीले अनस
ु रण गन� संकलन

�क्रयाकलापहरूको बारे मा थप जानकार�को ला�ग कृपया CMC को �ब�लङ र संकलन नी�त हे नह
ुर् ोस ्। तपा�ले यस पूणर् नी�तको प्र�त�ल�प

व्यिक्तगत रूपमा भेटेर वा CMC Billing Department, 195 McGregor St, Manchester, New Hampshire, 03102 मा पत्राचार गरे र,

(603) 663-8772 or (603) 663-6780 मा फोन गरे र वा अनलाइनमा www.catholicmedicalcenter.org अनुरोध गनर् सक्नुहुन्छ।

सेवाहरूमा आफ्नो भुक्तानीको �मताको बारे मा �चिन्तत वा CMC को आ�थर्क सहायताको बारे मा थप जान्न चाहनुभएका �बरामीहरूले Patient
Financial Services Department (�बरामी आ�थर्क सहायता �वभाग) लाई (603) 663-8772 र (603) 663-6780 मा सम्पकर् गनप
ुर् छर् ।

